Nyomtasd, másold, terjeszd!

Orbán Viktor a kisemberektől is kér
pénzt további gyűlöletkampányokra

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Orbán Viktortól a napokban több millióan kapnak levelet, amelyben
csekk van. Ezen lehet pénzzel támogatni a miniszterelnök urat az előtte álló újabb küzdelemben. (Ő ugyanis mindig harcol.) Jellemző a hazai helyzetre, hogy a közvéleményt a Fidesz alelnökének kellett megnyugtatni: nem lesz baja annak, aki mégsem küld pénzt.
tesen a megfélemlített kisnyugdíjasok
fogják majd küldeni.
Novák Katalin, a Fidesz alelnöke
megnyugtatott mindenkit, hogy „senkinek semmilyen negatív következménye nem lehet természetesen, ha ilyen
támogatást nem kíván adni”. Vagyis, ha
jól értjük, már annak is örülni kell, hogy
nem jár büntetés, ha valaki nem küld
pénzt a Fidesznek.

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu
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Fél évet kaptak a magyarországi óvodák
és iskolák, hogy Honvédelmi Intézkedési
Tervet (HIT) készítsenek maguknak. Erről
december végén értesítette az igazgatókat az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(Emmi). Az iskoláknak küldött levél szerint
a potenciális terrorfenyegetettség miatt

A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu
oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal
bővebben olvashat a honlapunkon a Háttér
menüpont alatt.

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Székhely: Kerepes-Szilasliget
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Terrorellenes intézkedési tervet kér a kormány az óvodáktól és az iskoláktól. Az intézményeknek júniusig kell összeírniuk, hogy vészhelyzet esetén milyen intézkedéseket hoznának. A kormány szerint erre a
potenciális terrorveszély miatt van szükség.

Forrás: www.index.hu, www.sztarklikk.hu

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Terrorveszéllyel riogatja a kormány
az óvodákat és iskolákat

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

„Azért írok Önnek, mert sorsdöntő választás előtt állunk. A tét nem kisebb,
mint hogy Magyarország megmaradhat-e magyar országnak” – kezdődik a
levél, amelynek folytatását nyilván mindenki kitalálja. Azért kell a pénz, hogy
Orbán Viktor megvédhessen minket
Soros Györgytől és a migránsoktól.
A Soros-ellenes kampányt eddig
közpénzből folytatta a fideszes kormány. A sorosozós nemzeti konzultációra tavaly több tízmilliárd
forint ment el. A Fidesz és pártalapítványa a csekkes magánadományok nélkül is elég sok
pénzből gazdálkodhat, 1,4 milliárd forint állami támogatást
kap évente, amihez még külön
jön majd a 2018-as kampánytámogatás, összesen 700 millió forint.
De azért kell a kisemberek
összekuporgatott pénzecskéje
is. Mert a legtöbbet természe-
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minden intézménynek fel kell készülnie
az „esetlegesen bevezetendő különleges
jogrendre”. A levél alapján ez egy részletes dokumentum lesz, ami arra jó, hogy
az iskolák akkor is el tudják látni a feladatukat, ha megelőző védelmi helyzet,
terrorveszélyhelyzet, rendkívüli állapot,
szükségállapot vagy
váratlan támadás mi
att különleges jogrendet vezetnének be
az országban.
A kormány, érzékelve a nagy felháborodást, azzal védekezett, hogy csak egy
NATO-előírást hajtanak végre. Mint kiderült, szokás szerint ez
az állítás is hazugság
volt.
Forrás: www.444.hu
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Matolcsy: A kormány semmivel nem
tartozik a volt magánnyugdíjpénztári
tagoknak
A Gazdasági Minisztérium után a
Magyar Nemzeti Bank is megerősítette: a volt magánnyugdíjpénztári
tagok már semmire sem számíthatnak az államtól, amely 2826 milliárd
forintnyi megtakarításukat lopta el.
A tárca szerint nincs szó semmiféle tartozásról, ugyanakkor az MNB egyik jelentésében többen észrevettek egy 2826
milliárd forintos tételt, amely a nyugdíj-

pénztári átlépések miatti tartozásokból
ered. Az MSZP-s Tóth Bertalan megkérdezte erről Matolcsy György jegybankelnököt, aki annyit mondott, ez csak
statisztika, ami a magánnyugdíjpénztári
tagok átlépése során az államhoz került
pénzek elszámolását szolgálja. Halvány
ígéret ugyan van, hogy amikor az érintettek nyugdíjba mennek, több nyugdíjat
kaphatnak, de ez sokak szerint enyhén
szólva kérdéses, hiszen egyéni számlák
nincsenek, a pénzt pedig a kormány már
rég elköltötte.
Forrás: www.hvg.hu

Ennyi autópálya épülhetett volna az állam
által eltulajdonított magánnyugdíjpénztári
megtakarításokból

Csak a Fidesz pártalapítványát nem
vizsgálja az Állami Számvevőszék a
választások előtt
Az utóbbi hetekben azzal gyengíti ellenfeleit a Fidesz, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) sokmilliós büntetéssel sújtja a pártokat különböző ügyekben, ezzel apasztva azt a kasszát, amelyből a választási kampányukat finanszíroznák. Most az ÁSZ a pártokhoz kötődő alapítványokat fogja vizsgálni.
Az Állami Számvevőszék átadta az Országgyűlésnek első félévi ellenőrzési
tervét, amelyből kiderül, kik számíthatnak ellenőrzésre a következő hónapok
ban. E szerint éppen a választások előtt
az MSZP, az LMP, a Jobbik, a DK, a Liberálisok, az Együtt, illetve a PM pártalapítványait fogják vizsgálni. És vélhetően büntetni, hiszen az elmúlt hetekben
hat ellenzéki pártot sújtottak sokmilliós

pénzbírsággal állítólagos gazdálkodási
hibák miatt.
Valakik viszont hiányoznak a listáról.
Igen, bizony, a Fidesz és pártalapítványa
valahogy megint kimaradt az ellenőrzöttek köréből, de a KDNP-t se keresse senki. Sebaj, talán a második félévben (jóval
a tavaszi választások után) majd rájuk is
sor kerül…
Forrás: www.merce.hu

Már 71 ember fagyott meg ezen a télen
Ősz eleje és december 31. között 71-en fagytak
meg Magyarországon, tudatja a Magyar Szociális Fórum. Tavaly a hidegebb tél miatt ez a szám
a százat is meghaladta. A Szociális Fórum szerint a kormány, ahelyett, hogy a kilakoltatottak
fedélhez juttatásával vetne véget az évről évre
ismétlődő tömeges emberhalálnak, nehezíti

az adatszolgáltatást, így próbálja elkendőzni
a szomorú valóságot. A legtöbben egyébként
nem az utcán, hanem saját, fűtetlen otthonukban hűlnek ki végzetesen. Fagyhalált halt
embertársaink tiszteletére január 15-én este 6
órakor gyertyagyújtás lesz Budapesten, a Kossuth téren.

Szövetségi kapitányaink havi alamizsnái...
„A Magyar Labdarúgó Szövetség nem várja el
senkitől, és nem engedi meg, hogy szerződés
és fizetés nélkül végezze a munkáját” – olvasható a napokban kiadott közleményben.
A szövetség kitér arra, hogy a 2010 óta kinevezett kapitányok – sorrendben Egervári Sándor, Csábi József, Pintér Attila, Dárdai Pál, Bernd
Storck, Szélesi Zoltán és Georges Leekens –

mindegyike részesült anyagi juttatásban, és
fizetésük között nem volt érdemi különbség.
Egyikük sem keresett többet havi 10 millió forintnál.
Az MLSZ szerint a szövetségi kapitány javadalmazásához nem használ fel közpénzt, és a
kapitánnyal együtt hiánytalanul teljesíti a járulékfizetési kötelezettségeket.
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Forrás: Magyar Távirati Iroda
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